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TAHÝYYAT

heplerine göre de tahiyyetü’l-mescidin en
azý iki rek‘attýr.

Müezzin kamet getirirken veya cema-
atle namaza baþlandýðýnda mescide giren
kiþinin tahiyyetü’l-mescid kýlmasýnýn kerâ-
heti hususunda fakihler görüþ birliði için-
dedir. Hanefîler, Ahmed b. Hanbel ve Mâ-
likîler’den Sahnûn’a göre ezan okunduðu
sýrada mescide giren kimsenin de bu na-
mazý kýlmasý mekruhtur; Þâfiîler’e göre ise
kýlabilir. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler ta-
hiyyetü’l-mescidin nâfile namaz kýlmanýn
mekruh sayýldýðý vakitlerde kýlýnamayaca-
ðý kanaatindedir. Þâfiîler’e göre tahiyyetü’l-
mescid mutlak deðil sebebe baðlý nâfile
namazlardan olduðu için bu vakitlerde de
kýlýnabilir. Yine Þâfiîler dýþýndaki üç mez-
hebe göre mescide girince hemen kýlýn-
masý daha faziletli sayýlmakla birlikte otur-
duktan sonra da kýlýnabilir; Þâfiîler’e göre
ise kiþi bilerek oturmuþsa artýk bu nama-
zý kýlamaz. Hanefî ve Mâlikîler cuma günü
hatip minberde iken mescide giren kim-
senin oturup hutbeyi dinlemesi gerektiði-
ni ve tahiyyetü’l-mescid kýlmasýnýn mek-
ruh olduðunu söylemiþtir. Þâfiîler ve Han-
belîler’e göre ise uzatmamak ve iki rek‘a-
tý geçirmemek þartýyla kýlýnmalýdýr. Ayrý-
ca bu iki mezhebe göre cuma namazý ön-
cesinde imam tahiyye namazý kýlmaz, onun
tahiyyesi hutbe okumaktýr. Hanbelîler’e
göre bayram namazý için camiye giren ki-
þinin tahiyye namazý kýlmasý mekruhtur.
Hanefîler, Mâlikîler ve Hanbelîler’in çoðun-
luðu günde birkaç defa mescide giren kiþi-
nin günde bir defa tahiyyetü’l-mescid kýl-
masýnýn yeterli olacaðý görüþündedir; Þâ-
fiîler’in çoðunluðuna göre ise mescide her
giriþte kýlýnmalýdýr. Mescide giren kiþinin
abdestsizlik, meþguliyet veya kerâhet vak-
tinin girmesi gibi sebeplerle bu namazý ký-
lamamasý durumunda, “Sübhânallahi ve’l-
hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahü va’llahü
ekber” demesi müstehaptýr; bazý âlimler
buna “ve lâ havle ve lâ kudrete illâ bi’llâ-
hi’l-aliyyi’l-azîm” cümlesini de eklemiþtir.

Fýkýh âlimleri Hz. Peygamber’in, “Mes-
cidlerin hakkýný veriniz” sözü üzerine hak-
kýnýn ne olduðu sorulunca, “Oturmadan
önce iki rek‘at namaz kýlmanýzdýr” þeklin-
deki cevabýna (Þevkânî, III, 84) ve konuyla
ilgili baþka hadislere dayanarak herhangi
bir namazý kýlmak veya farz namazý cema-
atle kýlmak suretiyle de mescidin hakký-
nýn verileceðini, dolayýsýyla secdeli ve rükû-
lu en az iki rek‘at farz veya nâfile namazý
kýlmak niyetiyle mescide giren kiþinin kýl-
dýðý bu namazýn niyet etmese bile tahiy-
yetü’l-mescid yerine geçeceðini ve onun
sevabýný da kazanacaðýný belirtmiþlerdir.

Mescid-i Harâm’ýn tahiyyesi Kâbe’yi tavaf
etmektir; oraya giren hemen tavafa baþ-
lamalý, tavaf niyeti olmaksýzýn girerse ta-
hiyyetü’l-mescid kýlmalýdýr.
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Kur’an tilâvetinde harflerin
hakkýnýn tam olarak verildiði

yavaþ okuma biçimi
(bk. TÝLÂVET).˜ ™
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Bîrûnî’nin
(ö. 453/1061 [?] )

Hint inancý,
kültürü ve coðrafyasýna dair eseri.˜ ™

Tam adý Ta¼š¢šu mâ li’l-Hind min
maš†letin mašbûletin fi’l-£ašl ev mer-
×ûle’dir. Muhtemelen 1017-1030 yýllarý
arasýnda kaleme alýnan eser Hindoloji ala-
nýnda yapýlmýþ ilk ciddi çalýþma olarak þöh-
ret bulmuþtur. Bîrûnî’nin dinî, içtimaî ve
tabii ilimlere vukufunu ortaya koyduðu
eser her biri ortalama dört beþ sayfa hac-
minde seksen bölümden (makale) meyda-
na gelir. Hint kültürünün temel özellikleri,
Hindular’ýn inancýna göre tanrý, görünür
ve görünmez âlemler, nefis-beden iliþki-
si, ruh ve ruh göçü, cennet ve cehennem,
nihaî kurtuluþun mahiyeti ve buna ulaþ-
ma yöntemleri, yaratýlmýþlarýn türleri ve
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Mescide girince kýlýnan
nâfile namaz.
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Sözlükte “selâm vermek, tâzimde bulun-
mak” anlamýndaki tahiyye ile mescid keli-
melerinden oluþan tahiyyetü’l-mescid ter-
kibi mescide / camiye girildiðinde kýlýnan
nâfile namazý ifade eder. Buna hakku’l-
mescid de denilmiþtir (Ýbn Receb, III, 274).
Kur’ân-ý Kerîm’de bir eve giren kiþinin ev
halkýna veya evde kimse yoksa kendisine
selâm vermesinin istendiði (en-Nûr 24/27,
61) ve mescidlerin Allah’a ibadet edilen
kutsal mekânlar olmasý sebebiyle Allah’ýn
evleri diye nitelendirildiði dikkate alýndý-
ðýnda bu namazýn bir anlamda mescidin
sahibi olan Allah’ý saygýyla selâmlama ol-
duðu söylenebilir. Selâm ve selâmlama
mânasýyla tahiyye kelimesi ve türevleri bir-
çok âyet ve hadiste geçmektedir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “hyy” md.; Wensinck,
el-Mu£cem, “hyy” md.; diðer tahiyye tür-
leri için bk. Bedreddin ez-Zerkeþî, I, 246-
247).

Tahiyyetü’l-mescidin meþruiyeti sünnet
ve icmâ ile sabittir (Nevevî, III, 34; Þevkâ-
nî, III, 84-85). Fýkýh âlimleri, “Sizden biriniz
mescide girdiðinde oturmadan iki rek‘at
namaz kýlsýn” meâlindeki hadiste (Buhârî,
“Teheccüd”, 25; Müslim, “Salâtü’l-müsâfi-
rîn”, 11, 69) geçen emrin vücûba deðil
nedbe delâlet ettiðini, dolayýsýyla tahiyye-
tü’l-mescidin mendup / müstehap olduðu-
nu söylemiþtir (Nevevî, II, 172). Ayný þekil-
de, “Sizden biriniz mescide girdiði vakit
iki rek‘at namaz kýlmadýkça oturmasýn”
hadisinde (Buhârî, “Salât”, 60) yer alan
nehyin de haramlýða deðil kerâhete delâ-
let ettiðini ve özürsüz olarak bu namazý
kýlmadan oturmanýn mekruh olduðunu be-
lirtmiþlerdir. Bazý kaynaklarda Zâhirîler’e
göre tahiyyetü’l-mescidin vâcip / farz sayýl-
dýðý zikredilirse de (Þevkânî, III, 84), mez-
hebin önde gelen fakihlerinden Ýbn Hazm
bunun farz deðil nâfile / tatavvu türünden
bir namaz olduðunu açýkça belirtir (el-Mu-
¼allâ, II, 7; VI, 266). Tahiyyetü’l-mescid Ha-
nefîler’e göre iki veya dört, Mâlikîler’e göre
iki rek‘attýr. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre ise
bu niyetle istendiði kadar namaz kýlýnabi-
lir. Ýmâmiyye, Zeydiyye ve Ýbâzýyye mez-
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kaddimede belirttiðine göre Bîrûnî bu ese-
ri kaleme almadan önce biri bütün varlýk-
larýn mahiyetine dair Sankhya, diðeri ru-
hun bedensel (maddî) engellerden kurtu-
luþuna iliþkin Patanjali olmak üzere Hin-
duizm’e ait iki önemli eseri Arapça’ya ter-
cüme etmiþtir. Bundan dolayý Hint kültü-
rüne vukufundan emin bir þekilde eseri-
ni, müslümanlarýn baþka hiçbir kaynaða
ihtiyaç duymadan bütün Hint inanç ve uy-
gulamalarýný öðrenebilecekleri bir kitap
olarak tanýmlamýþtýr (a.g.e., I, 8). Bunun-
la birlikte eser, dinî metin olarak Bhaga-
vad Gita ve Puranalar’dan daha önem-
li konumdaki Vedalar’a ve Upaniþad-
lar’a atýf yapýlmamasý, Hindistan’ýn siya-
sî tarihinden ve Budizm, Jainizm gibi Hint
kökenli dinlerden yeterince söz edilme-
mesi yahut hiç bahsedilmemesi ve bö-
lümler arasýndaki orantýsýzlýk yüzünden
eleþtirilmiþtir.

Eser, C. Edward Sachau tarafýndan tah-
kik edilerek Almanca’ya (1883-1884) ve Ýn-
gilizce’ye (1887-1888) çevrilmiþ, hem Arap-
ça tahkikli neþri (Londra 1887) hem de Al-
beruni’s India adlý Ýngilizce çevirisi giriþ
ve notlarla birlikte yayýmlanmýþtýr (I-II, Lon-
don 1888, 1910; týpkýbasým, Frankfurt 1993).
Kitabýn Arapça iki ayrý baskýsý 1958’de Hay-
darâbâd’da ve 1983’te Beyrut’ta gerçek-
leþtirilmiþtir. Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda Ký-
vâmüddin Burslan tarafýndan Türkçe’ye
yapýlan tercümesi henüz yayýmlanmamýþ
olup mütercimin kendi el yazýsýyla kaleme
aldýðý nüsha Türk Tarih Kurumu Kütüpha-
nesi’nde bulunmaktadýr.
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Sýffîn Savaþý’nda
(37/657)

hilâfet meselesinin
Kur’an’a göre çözülmek üzere
hakemlere havale edilmesi iþi

(bk. SIFFÎN SAVAÞI).
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Aralarýnda
hukukî ihtilâf bulunan kiþilerin

bu ihtilâfý çözüme baðlamasý için
üçüncü kiþiyi

hakem tayin etmesi anlamýnda
fýkýh terimi.
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Sözlükte “bir konuda hüküm ve karar
vermeyi bir kiþiye býrakmak” anlamýnda-
ki tahkîm fýkýh terimi olarak “aralarýnda
hukukî ihtilâf bulunan taraflarýn bu ihtilâ-
fý çözüme baðlamasý için üçüncü kiþiyi ya
da kiþileri hakem tayin etmesi ve bu hu-
susta yaptýklarý sözleþme” demektir. Tah-
kîmin taraflarýna muhakkim, uyuþmazlý-
ðý çözmesi istenen kiþiye hakem (muhak-
kem) denir. Kur’ân-ý Kerîm’de hakem ke-
limesi üç yerde (en-Nisâ 4/35; el-En‘âm 6/
114), tahkîm masdarýndan türeyen fiiller
iki yerde (en-Nisâ 4/65; el-Mâide 5/43) ge-
çer. Hadislerde hakem bilinen anlamý ya-
nýnda “hâkim ve yönetici” anlamýnda, tah-
kîm ve yakýn anlamlý tehâküm, ihtikâm
masdarlarýndan türeyen fiiller ise “hakem
tayin etme, hakeme veya hâkime gitme”
mânalarýnda kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-
Mu£cem, “hkm” md.). Tahkîm konusu fý-
kýh eserlerinin nikâh, talâk, kazâ ve ede-
bü’l-kadî bölümlerinde ele alýnmýþtýr. Me-
celle’nin 1869-1877. maddeleri tahkîmle
ilgilidir. Hukukî uyuþmazlýklarýn çözüme ka-
vuþturulmasýnda resmî yargý yoluna nis-
betle sýnýrlý bir kazâî prosedür içeren ve in-
sanlýk tarihinde uzun bir geçmiþi olan tah-
kîm usulü Ýslâm öncesi Arap toplumunda
yaygýn biçimde uygulanýyordu. Ýslâm âlim-
leri, konuya iliþkin âyetlerin delâleti yanýn-
da Hz. Peygamber’in söz ve uygulamala-
rýna dayanarak tahkîmin meþruiyeti hak-
kýnda görüþ birliðine varmýþ; fýkýh litera-
türünde tahkîmin deðiþik hukuk dallarýn-
daki iþlevi, hakemde aranacak nitelikler
vb. hususlar üzerinde geniþ biçimde du-

nitelikleri; Hindular’da kast sistemi ve fark-
lý kastlara özgü kurallar, kutsal metinler,
dinî ve medenî hukukun kaynaðý, putpe-
restlik ve putlar, kurban ve kefâret tören-
leri, kutsal yerler ve ziyaret âdâbý, sada-
kalar, davalar ve cezalar, yeme içme âdâ-
bý, dinî bayramlar ve oruç günleri, uðurlu
ve uðursuz günler, evlilik, miras ve ölümle
ilgili uygulamalar gibi hayatýn her alanýy-
la ilgili ayrýntýlý bilgiler içerir. Eserde ayrýca
Hint dili ve edebiyatý, düþüncesi, coðraf-
yasý, tarihi, astronomisi ve astrolojisi gibi
Hint kültürü ve bilimine ait hemen her ko-
nuda mâlûmat yer alýr.

Bîrûnî eserinde kendi yerine Hindular’ý
konuþturmayý ve onlarýn eserlerinden uzun
alýntýlar yapmayý tercih etmiþtir. Bölüm-
lerin çoðu üç kýsýmdan oluþur. Birinci ký-
sým, konunun müellif tarafýndan anlaþýldý-
ðý þekliyle ortaya konduðu kýsa bir giriþ-
ten ibarettir. Ýkinci kýsýmda dinî inanç ve
uygulamalara dair Sanskritçe eserlerden
uzun iktibaslar veya edebiyat, tarih, coð-
rafya ve hukuk konularýna, Hint örf ve
âdetlerine dair bilgiler yer alýr. Üçüncü ký-
sýmda ele alýnan konularýn Ýslâm, Yunan
veya Ýran düþüncesiyle benzerlikleri üze-
rinde durulur ve karþýlaþtýrmalara yer ve-
rilir. Bazan da müellif bölümün sonunda
kendisinin ulaþtýðý neticeyi kýsaca zikreder.
Dolayýsýyla her bölüm belli bir plan doðrul-
tusunda sistematik biçimde yazýlmýþtýr (Al-
Beruni’s lndia, tercüme edenin giriþi, s.
XXIV-XXV).

Eserin, Ýslâm inanç ve uygulamalarýn-
dan farklý olan Hint dini ve düþüncesinin
Sind, Pencap, Kâbil ve Gazne gibi bölgeler-
de Hindular’la iç içe yaþayan müslüman-
larca anlaþýlmasýný kolaylaþtýrmak ve -Bîrû-
nî’nin ifadesiyle- dinî konularda Hindular’-
la tartýþmak veya onlara yakýn olmak is-
teyenlere bilgi vermek amacýyla yazýldýðý
anlaþýlmaktadýr (a.g.e., I, 6-7). Fakat Bîrû-
nî’ye göre eseri bir polemik kitabý deðil-
dir. Bu sebeple eserde müellif tarafýndan
yanlýþ olduðu düþünülen Hindu öðretileri
ve uygulamalarýna itiraz edilmemiþ, karþý
tezler ileri sürülmemiþtir. Hindu rivayet-
lerindeki bazý tarihî tutarsýzlýklara iþaret
edilmekle birlikte genellikle Hindular’ýn
inançlarý olduðu gibi anlatýlmýþ, gerektiði
yerlerde Ýslâm ve Grek düþüncesiyle ben-
zerlikler üzerinde durulmuþtur. Bîrûnî özel-
likle ruh göçü, putperestlik ve panteist ya-
ratma öðretisi gibi birçok kültürde var olan
genel konularý ele aldýðý bölümlerde Yunan
düþüncesinin yaný sýra sûfî ve hýristiyan
görüþlerine de yer vermiþtir (a.g.e., I, 7).

Ta¼š¢šu mâ li’l-Hind, Bîrûnî’nin Hint
kültürüne dair ilk çalýþmasý deðildir. Mu-

TAHKÎM


